9 mars 2014
i Berlin
Representation av den Europeiska
Kommissionen i Tyskland
Unter den Linden 78
10117 Berlin

Till medlemmarna av den Europeiska kommissionen,
Jag vill uttrycka min djupaste indignation om de förhandlingar som för närvarande äger rum mellan regeringarna
i Förenta Staterna (USA) och Europeiska unionen (EU) om handel och investeringar över Partnership (TTIP).
Flera viktiga punkter malde min djupa oenighet med TTIP och dess EU- mandat för förhandlingarna.
Den första punkten är att Europeiska rådet och Europeiska kommissionen har inlett förhandlingar med de 28
medlemsländerna i EU redan i juli 2013, utan att ett officiellt EU- mandat. Dessutom sker dessa förhandlingar med en
total brist på insyn. Den fjärde förhandlingen kommer att börja nästa vecka och hela förhandlingsprocessen till stor
del hålls utom räckhåll för journalister och EU-medborgare , med EU: s förhandlingsmandat som hålls konfidentiell.
En noggrann undersökning utifrån detta EU- uppdrag visar att TTIP, efter en överenskommelse , skulle ha en betydande
inverkan på funktionen av våra demokratier på varje nivå av medborgarnas liv på båda sidor av Atlanten. Avskaffande
av tullar och framför allt en harmonisering av de sociala , skattemässiga, sanitära och miljönormer mellan USA och EU
utgör ett allvarligt hot för medborgarnas fria val av samhället . Skyddet av personuppgifter på Internet , offentlig
upphandling, sanitära skydd och rättigheter i arbetslivet , till exempel, är organiserade följande bestämmelser, vilka
normer i allmänhet är högre i Europa än i USA . Harmonisera dessa bestämmelser och regler skulle därför leda till
att försvaga de normer, vilket är oacceptabelt i avsaknad av en riktig offentlig debatt.
Dessutom, den tidiga engagemanget av många multinationella företag och deras mäktiga lobbygrupper är med
i förhandlingarna om TTIP (119 möten ägde rum på ett år) detta visar att deras intressen är placerade i centrum
av fördraget . Dessutom kommer avvecklingen av investerare till - state tvister delegeras till privatpersoner som
inte utövar inom rättsväsendet . Detta fördrag utgör därför att en ordentlig trojansk häst kan låta multinationella
företag erövra den europeiska marknaden, på bekostnad av civila skydd i våra länder. De tjugo års tillämpning av det
nordamerikanska frihandelsavtalet (NAFTA) mellan USA , Kanada och Mexiko har tydligt visat på försämrad effekt lokala
stater att bestämma deras energiska , sociala och sanitära politik , till förmån för privata företag (den kanadensiska
staten stämdes 30 gånger och tvingades att betala totalt 226 miljoner US-dollar till privata företag som upplevde
sitt miljö-eller hälsoföreskrifter för restriktiv).
Slutligen finns det argument som ges för att stödja TTIP baserat på prognoser för en ekonomisk tillväxt och
nya arbetstillfällen. Men de siffror som simuleringen (skapandet av 400 till 500 000 arbetstillfällen och tillväxt på
0,5 % av BNP under 10 år) tillåter inte att överväga detta fördrag som en realistisk lösning mot massarbetslösheten
och den ekonomiska kris som drabbade Europa idag.
Jag vill därför högtidligt uppmana medlemmarna i Europeiska kommissionen att stoppa förhandlingarna om TTIP
omedelbart. Det som skall eftersträvas, måste placeras i centrum för den offentliga debatten (speciellt under det
kommande valet till Europaparlamentet) och de måste vara öppna . Vi vädjar till Europeiska kommissionen att anordna
en folkomröstning i syfte att göra det möjligt för befolkningen att faktiskt välja om TTIP bör antas.

Skriv ut och skriv dina kontaktuppgifter på toppen av sidan, skriv ut brevet ...
(eller skriv ett eget brev)
Följ med oss den 9 Mars 2014 för att ge det till den Europeiska Kommissionen i Berlin.Möte
klockan 13 på Sin&Roma monument (Berlin-Tiergarten)
Mer information: www.facebook.com/fdgberlin
Du kan få mer information på TAFTA här:
http://www.attac-netzwerk.de
http://www.scoop.it/t/tafta-gmt

